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ΕΛΛΗΝIΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ                  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ IΛIΟΥ

ΤΜΗΜΑ : ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ     ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ           
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ    : ΝΕΣΤΟΡΟΣ 107
Τ.Κ. : 13122
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : κ. Μπακάλη Χριστιάνα
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 213 2030032 – 033
URL : www.ilion.gr
Ε - MAIL : d.astynomia@ilion.gr
ΘΕΜΑ: ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ 
ΕΥΔΑΠ Α.Ε. (Άρθρο 26 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντος)
Στις 29/11/2022 η υπηρεσία της Δημοτικής Αστυνομίας πραγματοποίησε αυτοψία σε όλο το 
μήκος της οδού Μυτιλήνης έπειτα από διαμαρτυρίες και παράπονα των κατοίκων της οδού 
προς την αρμόδια για το αντικείμενο υπηρεσία του Δήμου. Οι διαμαρτυρίες αφορούσαν τον μη 
καθαρισμό του οδοστρώματος και των πεζοδρομίων από εναπομείναντα χώματα, μεταφορά 
φερτών υλικών και λάσπες έπειτα από εργασίες αποκατάστασης βλάβης της εταιρίας ΕΥΔΑΠ 
Α.Ε. 
 Η συσταθείσα για τη διαχείριση θεμάτων καθημερινότητας ομάδα εργασίας του Δήμου 
μάλιστα είχε ενημερώσει από τις 25/11/2022 εγγράφως την εταιρία ΕΥΔΑΠ Α.Ε. για τον 
καθαρισμό του σημείου χωρίς να υπάρχει ανταπόκριση.
Στις 29/11/2022 επομένως και έπειτα από τη διενέργεια σχετικής αυτοψίας επανελέγχου από 
την υπηρεσία μας, η υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Ιλίου προέβη στο πλύσιμο και 
καθαρισμό της οδού, σύμφωνα με το από 12/12/2022 έγγραφό της. 
 Σύμφωνα με το άρθρο 26 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντος όπου:
«Οι Oργανισμοί Κοινής Ωφέλειας υποχρεούται αμέσως μετά την εκτέλεση των σχετικών 
εργασιών να επαναφέρουν τον κοινόχρηστο χώρο στην προτέρα του κατάσταση. Σε αντίθετη 
περίπτωση επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ για την πρόκληση της φθοράς».
Επιπλέον στο ως άνω πρόστιμο θα προστεθεί και το κόστος καθαρισμού του δρόμου που 
πραγματοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Καθαριότητας του Δήμου και το οποίο, σύμφωνα με το 
από 12/12/2022 έγγραφό τους, ανέρχεται στα 700 ευρώ.
Συνολικό ποσό προστίμου: 500+700=1200 ευρώ.
  Στοιχεία ΕΥΔΑΠ: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ,
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΔΙΚΤΥΟΥ – ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΡΙΤΩΝ Τηλ.: 210-2144565/66.
  Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας σχετικά με την επιβολή ή μη του σχετικού προστίμου.  
 Συνημμένα: 1) Έκθεση Ελέγχου  

2) Φωτογραφικό υλικό
3) Έγγραφο της Διεύθυνσης Καθαριότητας του Δήμου

                   4) Το άρθρο 26 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντος
                   5) Έγγραφο της ομάδας εργασίας

                                                     Η Αντιδήμαρχος  Περιβάλλοντος & Πρασίνου

                                                                     ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ

http://www.ilion.gr/
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